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VERgonha 
REpREsEntada

depois tem gente que pergunta por que a 
classe política é tão mal avaliada. O Senado es-
conde figuras como Renan Calheiros, que já foi 
recordista em número de denúncias no STF. Já 
renunciou uma vez pra não ser cassada e assim 
fará, se for preciso, pra voltar depois pelo voto. 
João Rodrigues, que ficou famoso por tentar 
esconder dinheiro na cueca, pediu licença, dei-
xou o filho no lugar e vai voltar normalmente, 
quando a poeira abaixar. Agora, é a vez de Irajá 
Filho, do Tocantins. Novo, filho de Kátia Abreu, 
é acusado de estupro por uma modelo que co-
nheceu em uma balada em São Paulo. Já disse 
que foi consentido e que sua inocência será 
provada. Aliás, como toda inocência de senador 
é provada no Brasil. enquanto tivermos casas 
legislativas que não se incomodam em receber 
parlamentares até com tornozeleira eletrônica, 
não há salvação. O Senado tem que fazer a sua 
parte. Precisa voltar a processar e cassar sena-
dores que não se comportam de acordo com 
o tal do decoro. Questão de exemplo para as 
outras casas, ditas inferiores. 

a pRimEiRa fEz tchan... 
A primeira pesquisa programada para a semana 
em Goiânia foi do Instituo Serpes, contratada 
pelo jornal O Popular. Mostra Maguito Vilela 
(MDB) com quase 15 pontos de frente sobre Van-
derlan Cardoso (PSD). Em princípio, é a evolução 
natural do resultado do primeiro turno para que 
os candidatos (e suas equipes) fizeram ou dei-
xaram de fazer na primeira semana. Maguito 
continua internado. Vanderlan patinou na estra-
tégia de tentar desconstruir o adversário. Mais 
uma vez, será zebra a virada no segundo turno 
da eleição para prefeito de Goiânia. 

a sEgunda fEz tchum...
A segunda pesquisa é do Instituto Grupom, 
contratada pela campanha de Vanderlan. O 
povo do Maguito não quer a divulgação e 
entrou na justiça, que decidiu barrar. Lamen-
tável. Que as pesquisas sejam feitas e divulga-
das. E que o eleitor faça o juízo, inclusive sobre 
a fama de cada instituto. 

mais uma VERgonha
Depois de fracassar na tentativa de questio-
nar os boletins médicos de Maguito, a campa-
nha de Vanderlan chamou o vice adversário, 
Rogério Cruz (Republicanos) para o debate. 
Desafio não foi aceito e a propaganda de Van-
derlan, noticiando um debate que não acon-
teceria, foi retirada do ar pela justiça. 

dEsEnhando 2022 
A eleição de Goiânia será o ponto para 
o início da construção de alianças para 
2022. O MDB vilelista sai fortalecida pela 
tunda em Aparecida de Goiânia, pela 
quase certa vitória em Goiânia e a recon-
quista de Jataí, onde tudo começou. Can-
didatíssimo à reeleição, Ronaldo Caiado 
(deM) sai com uma base de mais de 100 
prefeitos eleitos, a maioria pelo seu par-
tido, incluindo a enigmática Itumbiara. A 
provável vitória de Roberto Naves (PP) 
em Anápolis é um trunfo importante. 
Cartas e jogadores conhecidos a partir de 
segunda-feira. 

maRço é o limitE 
Apesar de estar longe do número mínimo 
de assinaturas, há gente que ainda acredi-
te na criação do Aliança Pelo Brasil para a 
reeleição do presidente. Jair Messias, no en-
tanto, dá março como prazo-limite para a 
operação. Se não der certo, parte para nova 
sigla e o início da composição para 2022.

alERta acEso  
Bolsonaro continua recebendo alertas, agora 
das ruas. Teve que encarar vaias em Macapá, 
quando anunciava solução para a crise no for-
necimento de energia. Em Brasília, tem ouvi-
do reclamações sobre o aumento de produtos 
da cesta básica. Com o corte pela metade do 
auxílio emergencial, a popularidade caiu em 
torno de 10% no país inteiro. 

o noVo é o basta
O eleitor continua votando no novo. Só que 
esse novo vem mudando a cada eleição. 

naVEs diminui o pt  
A virada do prefeito de Anápolis, Ro-
berto Naves (PP) elimina a tentativa 
de protagonismo do PT em Goiás. Com 
apenas um vereador na capital e três 
pequenas prefeituras no interior, o de-
bate em torno de alianças no campo da 
esquerda deve ser encarado com serie-
dade nos próximos meses. 

fantasma abstEnção
A ausência do eleitor tem sido apon-
tada por institutos de pesquisas como 
causa para diferenças entre os levan-
tamentos e a verdade das urnas. Parte 
dos eleitores daria opinião na pesquisa, 
mas faltaria na hora de votar. No maior 
colégio eleitoral do país, Bruno Covas 
(PSDB) perdeu 10 pontos nessa lógica. 

plano diREtoR foi
O novo Plano Diretor de Goiânia não 
vingou. A prefeitura demorou a en-
tregar o documento para tramitação, 
aconteceram questionamentos por 
parte dos vereadores e retirada por 
parte do prefeito Íris Rezende, já no 
período eleitoral. Deve ficar para o 
ano que vem. 

códigos também 
Outros projetos importantes, como o Código 
Ambiental e a reformulação do Código Tribu-
tário seguem o mesmo caminho. 

gRandEs obRas idEm
BrT, viadutos e reforma da Praça do Trabalha-
dor vão ficar para o próximo prefeito inaugu-
rar. Íris deve ser convidado. 

Votos contEstados
O Cidadania corre sério risco de ter os 
votos anulados, por não cumprir a cota 
das mulheres. Quatro vereadores atuais 
foram condenados à perda de mandado 
pelo mesmo motivo, mas conseguem se 
manter por conta de liminares. Sem a di-
plomação, não há mandato, o que agrava 
a situação do Cidadania. 

candidato sEm Voto
Internado para tratamento da Covid em 
São Paulo, Maguito Vilela não deve reunir 
condições de votar novamente, em Goiâ-
nia. Sua recuperação continua sendo a 
prioridade para a família. 

ato falho dE íRis
Prefeito Íris Rezende (MDB) chamou de “ato 
falho” o fato de chamar Maguito de “nosso 
candidato”, em vídeo divulgado nas redes so-
ciais e na propaganda do candidato. Não pe-
diu desculpas, nem reclamou da divulgação. 

Voto dEclaRado
Adriana Accorsi (PT), Elias Vaz (PSB) e Talles 
Barreto (PSDB) declararam voto em Maguito 
no segundo turno, quando o candidato terá 
apoio do Solidariedade e do PL. Dra Cristina 
(ainda no PL) e Virmondes Cruvinel (Cidada-
nia) apoiam Vanderlan. 

infidElidadE REgistRada

Benedito Torres Neto e  Francisco dirceu 
Barros assinam obra sobre infidelidade 
partidária no Brasil. Foco especial para 
promotores e procuradores envolvidos 
na fiscalização do processo.

QuEstão dE saúdE 
Segundo a Sociedade Brasileira de Cirur-
gia Bariátrica e Metabólica, a cirurgia de 
emagrecimento é uma última chance para 
pessoas com diabetes tipo 2 antes de um 
desfecho grave como a perda da visão, 
amputações, hemodiálise e até mesmo in-
farto ou derrame. Infelizmente poucos têm 
acesso à cirurgia e por isso, a Agência Na-
cional de Saúde está fazendo uma consulta 
pública para saber se o brasileiro concorda 
ou não que os planos de saúde passem a co-
brir a cirurgia metabólica e permitir que as 
pessoas com diabetes e obesidade que não 
conseguem controlar sua doença voltem a 
ter qualidade de vida. Segundo o cirurgião 
bariátrico e presidente da Sociedade Bra-
sileira de Cirurgia Bariátrica e Metabóli-
ca - seção Goiás, Leonardo Porto Sebba, o 
acesso à consulta pública pode ser feita no 
site da Agência Nacional de Saúde Comple-
mentar - http://www.ans.gov.br/.

poR QuE?
Tem candidato prometendo Heineken há 
umas três eleições.

marcelohel@gmail.com

“Uma eleição é feita para 
corrigir o erro da eleição 

anterior, mesmo que o 
agrave”.  (Carlos Drummond de Andrade)
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Vanderlan se reúne com empresários do 
Setor de Turismo e Eventos de Goiânia

o candidato a pre-
feito de Goiânia, 
Vanderlan Cardo-

so (PSD), teve uma agen-
da cheia de compromis-
sos nesta segunda-feira, 
23/11. Ele se reuniu com 
representantes do Setor 
de Turismo e Eventos da 
capital, visitou uma em-
presa do ramo de con-
fecção, e teve reunião 
com o presidente da 
Associação dos Hemofí-
licos do Estado de Goiás.

A primeira agenda do 
dia foi com o presidente 
da Associação dos He-
mofílicos do Estado de 
Goiás, Elcimar Fátima. 
Nela, o candidato a pre-
feito reforçou o compro-
misso de que serão rea-
lizados os tratamentos 

de diálise e hemodiálise 
nos Centros de Especia-
lidades Médicas, que es-
tão em seu Plano de Go-
verno, e serão instalados 
nas Regionais.

Na parte da tarde, 
Vanderlan Cardoso vi-
sitou uma empresa do 
ramo de confecção, no 
Bairro Ipiranga. Além 

de ouvir as deman-
das de empresários 
do setor, ele apresen-
tou propostas como os 
Polos de Desenvolvi-
mento, que serão im-
plantados em todas as 
regiões da cidade.

O candidato a pre-
feito do PSD ainda se 
reuniu com empresá-

rios do Setor de Tu-
rismo, Eventos, Hotéis, 
Bares e Restaurantes 
da cidade. O candidato 
e os presentes trataram 
sobre propostas para 
modernizar o Setor do 
Turismo em Goiânia.

Esta reunião também 
contou com a participa-
ção do candidato a vice-

-prefeito, Wilder Morais, 
do presidente regional 
do PSD, Vilmar Rocha, do 
deputado federal e co-
ordenador do Plano de 
Governo, Francisco Jr. , e 
do deputado estadual e 
ex-candidato a prefei-
to pelo Cidadania, Vir-
mondes Cruvinel.

“Nossa capital tem 

uma vocação muito 
grande para o turis-
mo de negócios. E com 
diálogo e boa gestão 
conseguiremos trazer 
pessoas durante todo 
o ano para Goiânia, ge-
rando emprego e renda 
para diversos setores 
da nossa economia”, 
afirmou Vanderlan.

Candidato do 
PSd também 
visitou empresa 
do ramo de 
confecção, e fez 
compromisso 
para a área da 
saúde na capital
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Deputados e vereador do PSL anunciam apoio a Maguito
As principais lideranças 
do PSL em Goiás defini-
ram nesta segunda-feira 
(23) apoio à candidatura 
de Maguito Vilela (MDB) 
a prefeito de Goiânia. Na 
reunião, parlamentares, 
suplentes de vereador e a 
ex-candidata a vice-pre-
feita Rose Castelo desta-
caram o perfil pacificador, 
diplomático e agregador 
de Maguito como deter-
minantes para a contri-
buição da legenda neste 
segundo turno. O candi-
dato a vice-prefeito Ro-
gério Cruz (Republicanos) 
e o presidente regional 
do MDB, Daniel Vilela, 
agradeceram a confian-
ça e reafirmaram o com-
promisso de Maguito de 
implementar uma ges-
tão moderna e que traga 
mais qualidade de vida 
aos goianienses. Já são 

sete partidos (PSL, PSB, 
PDT, Solidariedade, PROS, 
PL e PRTB) que declara-
ram apoio à candidatura 
do emedebista no segun-
do turno em Goiânia.

O deputado federal e 
líder do PSL na Câmara 
dos Deputados, Delega-

do Waldir, destacou que 
Aparecida de Goiânia se 
tornou destaque nacional 
pelo salto de desenvolvi-
mento que obteve a partir 
dos mandatos de Magui-
to Vilela, um dos motivos 
que o qualificam como o 
melhor quadro para ad-

ministrar Goiânia. “A gente 
não pode esquecer o atual 
prefeito, que fez um traba-
lho fenomenal. Goiânia é 
um canteiro de obras e a 
continuidade de gestão 
de excelência passa, sem 
dúvida nenhuma, pela 
eleição de Maguito, que 

fez muito por Aparecida 
e também vai fazer pela 
nossa capital”, enfatizou.

O deputado estadual 
Humberto Teófilo desta-
cou a união do grupo e 
disse se empenhar para 
que Maguito amplie ain-
da mais a vantagem de 
votos que conquistou no 
primeiro turno. “Estamos 
felizes em declarar o nos-
so apoio. Com certeza, 
vamos garantir no próxi-
mo domingo uma grande 
vitória. Maguito vai fazer 
uma administração que 
vai fazer a diferença”, 
frisou. Também deputa-
do pela legenda, Paulo 
Trabalho se solidarizou 
quanto aos ataques que 
a coligação Pra Goiânia 
Seguir em Frente tem 
sofrido do adversário na 
campanha. “Sabemos que 
foram ataques injustos 

sobre a saúde de Magui-
to. Deus tem que dar mui-
ta força a ele para que 
possa resistir a tudo isto 
e, não tenho dúvidas que 
será eleito, para continu-
ar o trabalho de Iris Re-
zende em nossa capital”, 
destacou Paulo.

Vereador do partido 
em Goiânia, Lucas Kitão 
afirmou que o apoio do 
PSL se dá por causa da 
convergência de pensa-
mentos em muitos proje-
tos. “O principal deles, na 
minha visão, é o de pro-
dutividade. Goiânia pre-
cisa produzir mais, gerar 
mais empregos, reduzir 
impostos e tenho certeza 
que Maguito é o mais pre-
parado para isso. Temos a 
prova do que ele fez em 
Aparecida e é exatamen-
te o que precisamos para 
Goiânia”, ressaltou.
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Prefeitura de Aparecida auxilia 
empresa na seleção de funcionários

Facilitar o acesso e a 
reintegração de todos 
os aparecidenses ao 

mercado de trabalho é o 
objetivo do Sistema Muni-
cipal de Emprego de Apa-
recida de Goiânia (SIME), 
ligada a Secretaria Munici-
pal de Trabalho, Emprego 
e Renda. Com esse obje-
tivo, estão sendo oferta-
das, nesta segunda-feira, 
23, mais de 100 vagas 
de emprego para uma 
nova indústria de gran-
de porte no município.

As vagas ofertadas 
são para almoxarife (4), 
analista de estoque (1), 
analista de transporte (2), 
assistente administrativo 
expedição (1), assistente 
de estoque (2), atendente 
de expedição (22), estagi-
ário de processos (1), lí-
der de expedição (1), líder 
de produção (2), líder de 
almoxarifado (1), mecâ-
nico de manutenção (1), 
monitor de produção (2), 
movimentador (5), ope-
rador de produção (74), 

recebimento/almoxa-
rifado (2) e técnico em 
automação (1).

Entre os benefícios da 
contratação estão os sa-
lários compatíveis com 
as funções, vale trans-
porte, vale alimentação, 
plano de saúde e plano 
odontológico.

“A população de Apa-
recida tem muito a ga-
nhar com a instalação 
de novas indústrias e 
empresas na cidade. Sig-
nifica mais oportunida-
des de empregos e gera-
ção de renda às famílias, 
e ainda fortalece a nossa 
economia. O Sime tem 

a função de auxiliar as 
empresas, principalmen-
te as recém-chegadas no 
município, na contrata-
ção de seus funcionários 
e na busca de pessoas 
que estão precisando de 
uma ocupação profissio-
nal”, destacou secretário 
de Trabalho, Emprego e 

Renda, Jeferson Ferreira.

Cadastro
Os interessados devem 

comparecer em uma das 
unidades de Serviço de 
Atendimento ao Cidadão 
(SAC), para a pré-inscrição 
na seleção de vagas e so-
licitar a carta de empre-

go. Para isso, é necessário 
fazer um agendamento 
prévio pelo link https://
sigp.aparecida.go.gov.br/
sig/app.html#/servico-
sonline/agenda-atendi-
mento ,colocar “serviço 
60” na barra de pesquisa, 
se cadastrar e marcar o 
local, data e horário.

Indústria do ramo 
farmacêutico 
oferta centenas 
de vagas 
de trabalho
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Campanha arrecada dispositivos digitais para alunos da UEG
Desde abril, com a inter-
rupção das aulas em todo 
o Estado, a Universidade 
Estadual de Goiás desen-
volve o projeto “Seja UEG 
– Seja solidário”, para es-
timular ações focadas em 
minimizar os impactos da 
pandemia de covid-19. 

A Campanha de Doa-
ção de Dispositivos Di-
gitais, promovida pela 
Pró-reitoria de Extensão 
e Assuntos Estudantis da 
Universidade Estadual de 
Goiás (PrE|UEG), continua 
em todo o Estado.

A campanha - que é 
umas das ações do projeto 
“Seja UEG – Seja Solidário” 
- arrecada notebooks, com-
putadores de mesa, tablets 
etc para serem doados a 
alunos que, por falta de 

equipamentos, têm dificul-
dades para acompanhar 
as aulas, que vêm sendo 
ministradas remotamente 
por conta da pandemia de 
covid-19.

Como ajudar
Pessoas e empresas que 

tenham notebooks, com-
putadores de mesa, tablets 
ou qualquer outro equi-
pamento digital (novos e 
usados) que possam doar a 
um de nossos alunos pode 
entrar em contato com 
os câmpus/unidades uni-
versitárias da UEG de seu 
município ou pelo email 
pre@ueg.br.

Pensamos na sua se-
gurança e na de nossos 
alunos. Assim que você 
entrar em contato com o 

câmpus|UnU da UEG, será 
fornecida a informação de 
qual aluno irá receber a 
doação. Este deverá ir ao 
local indicado para a reti-
rada, ou seja, você saberá 
exatamente quem recebeu 
sua doação.

Quando isso não for 
possível, nós, da UEG, ire-
mos buscar e encaminhar 
o equipamento ao aluno. 
Lembrando que a doação 
pode fazer a diferença 
na vida de um estudan-
te em várias cidades de 
Goiás, onde os diversos 
câmpus|UnUs da UEG es-
tão inseridos.

Para mais informações 
sobre a campanha, visite 
o site http://www.pre.ueg.
br/ ou envie email para 
pre@ueg.br..
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Black Week Passeio das Águas
O Passeio das Águas Shopping realiza até o domingo, 
dia  29, a Black Week, que tem como tema “7 dias de 
descontos – Todo dia é um sextou”. este ano, a ação 

foi estendida para os consumidores aproveitarem, 
com tranquilidade e conforto, um maior período para 

realizar as compras e conferir as ofertas nos segmentos 
de vestuário, eletrônicos e eletrodomésticos com 
descontos de até 70%. Outro diferencial, é que o 

empreendimento funcionará na sexta-feira, dia 27, com 
horário ampliado até às 23h. Toda a ação foi adaptada 

para o momento que estamos vivendo, seguindo rígidos 
protocolos de segurança, chancelados pelo Sírio-

Libanês.

selo de PuReZa
O Selo do Suco de UVA PURO / Certificado de Pureza 
e Qualidade é expedido pela Associação Brasileira de 
elaboradores de Suco de Uva Puro garantindo que o 

suco é: Sem adição de qualquer tipo de conservante ou 
antioxidante, sem adição de açúcar e sem adição de água.

Isso significa que o Suco de Uva Integral Quinta do 
Morgado, tradicionalmente para Goiás pela Riboli 

Representações, é selado, não possui qualquer outro 
ingrediente que não seja a matéria-prima de origem, 
a uva. essa diferenciação é importante pois existem 

outros sucos de uva no mercado que não atendem 
necessariamente aos requisitos do Suco de Uva Puro.

NoVo MuNdo
Com a expectativa de crescimento nas vendas, a Novo 

Mundo,  uma das maiores marcas de varejo do Brasil, 
realizará ação promocional especial na Black Friday. A 

partir das 18h de quarta-feira (25/11) até sábado (28/11), 
a rede oferecerá condições exclusivas de compra no 
carnê, entrega e montagem rápida, além de ofertas 

especiais para o site da varejista. “A Black Friday é uma 
das datas mais importantes para o varejo. Por isso, além 

das promoções exclusivas, buscamos reforçar a nossa 
equipe com contratações temporárias, para garantir 

maior agilidade e experiência de compra surpreendente. 
E para permitir melhor fluxo de clientes nas nossas lojas 
e evitar aglomerações, antecipamos a Black Friday 

e estendemos o horário de funcionamento das 
filiais”, afirma Rildo Pereira, diretor de Operações 

da Novo Mundo.

gRaduação
Até o dia 30 de novembro, a estácio Goiás trará uma 

super oportunidade para quem deseja iniciar uma 
graduação ou se especializar. Na Black Friday da 

estácio os candidatos vão poder investir na carreira 
com até 50% de desconto durante todo o curso. A ação 
contempla diversos cursos disponíveis nas modalidades 

de ensino a distância e presencial, conforme descrito 
no regulamento da campanha e disponibilidade da 

Unidade ou Polo de ensino digital escolhido. O futuro 
universitário também encontrará muitas opções de 

cursos de graduação em diferentes áreas, disponíveis 
em www.estacio.br

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Aplicativo - Camila Reis, esther Guimarães, Handerson Pancieri e Carlos eduardo, prestigiaram o lançamento do 
novo app de doações, “Troco Cap,” foi apresentado para aqueles que gostam de ajudar o próximo.

Música - A terceira música do eP espalhe risos 
da dj Marcia Cardoso feat dj Taty Zatto, será 
lançada na próxima quinta-feira (26) nas 
principais plataformas digitais.

2 3

4

Troco Cap - A assessora de imprensa Bianka 
Muniz no evento de lançamento do aplicativo 
“Troco Cap”.
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Ensaio fotográfico  - A modelo Giovanna Verissimo 
e empresária daniela Mumbach, fundadora da 3 elas 
Semijoias, durante o ensaio de apresentação dos 
novos acessórios da marca.
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“Anápolis vai se transformar num parque 
industrial automobilístico”, projeta Caiado

“anápolis vai se 
t r a n s fo r m a r 
num parque 

industrial automobilísti-
co. É esse o nosso sonho”, 
projetou o governador 
Ronaldo Caiado na tar-
de desta segunda-feira 
(23/11), durante visita à 
instalação da Caoa, lo-
calizada no município. 

Na ocasião, a montado-
ra anunciou a aplicação 
de mais R$ 1,5 bilhão 
de investimentos na re-
gião, em um prazo de 
cinco anos, o que refor-
ça projetos de expansão. 
“Temos um potencial de 
crescimento ímpar, uma 
logística diferenciada de 
outros Estados”, assegu-
rou. “Goiás é a bola da 
vez”, destacou. 

Caiado mencionou a 
posição estratégica do 
município como ponto 
forte para consolidação 

do projeto. Conforme 
analisou, Anápolis tem a 
seu favor o fato de estar 
na região central do País, 
com investimentos já 
anunciados para melho-
ria das malhas rodoviá-
rias federal e estadual, 
além da iminente inau-
guração de linha férrea, 
e ainda o aeroporto de 
cargas. “Não existe um 
Estado que tenha tantas 
alternativas”, indicou o 
governador. 

O presidente da Caoa, 
Mauro Correia, endos-

sou a fala do governa-
dor sobre transformar 
Anápolis em um polo 
industrial automobilísti-
co e argumentou que a 
estrutura já consolidada 
no município soma a fa-
vor do projeto como, por 
exemplo, a detenção da 
engenharia responsável 
pelo desenvolvimento 
de motores flex. “Goiás 
hoje tem, em Anápolis, o 
mais moderno centro de 
desenvolvimento de efi-
ciência energética para 
motores do Brasil, que 

foi implementado por 
uma empresa nacional 
e que é gerenciado por 
goianos”, ressaltou. 

A expansão da Caoa 
em território goiano foi 
viabilizada pela reinser-
ção do Centro-Oeste na 
política de incentivos 
fiscais para o setor au-
tomobilístico, a partir 
da Medida Provisória 
987/2020. Mauro agra-
deceu o empenho pes-
soal do governador, que 
foi a Brasília várias ve-
zes para dialogar sobre 

o projeto. “Isso é muito 
importante, porque nos 
traz a certeza de que po-
demos continuar inves-
tindo [em Goiás]”, frisou. 
Também comentou que 
além da Caoa, a medida 
manterá a Mitsubishi em 
território goiano. “São 
duas empresas automo-
tivas 100% nacionais no 
Estado de Goiás.”

Mauro definiu o anún-
cio de investimentos lo-
cais como um momento 
de felicidade, já que ga-
rantiu a manutenção de 
empregos e abriu mar-
gem para ampliação. “O 
maior prazer para nós é 
entrar na linha de produ-
ção e ver todo o chão de 
fábrica sorrindo, e as pes-
soas crescendo dentro da 
companhia. Muito obriga-
do, governador, pela par-
ceria, por estar aqui co-
nosco”, frisou. A previsão é 
gerar, nos próximos anos, 
2 mil empregos diretos e 
25 mil indiretos, além de 
lançar novos veículos e 
atrair empresas satélites 
quando a produção anu-
al ultrapassar as 100 mil 
unidades mensais. Atual-
mente, é de 86 mil. 

Fala do 
governador 
foi durante 
solenidade 
na Caoa, em 
Anápolis, na tarde 
desta segunda-
feira, quando 
a empresa 
anunciou 
investimentos de 
R$ 1,5 bilhão no 
município
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novas estratégias

Governos de Goiás, do DF e Federal discutem 
ações integradas para região do Entorno
O Governo de Goiás, por 
meio da Secretaria de Se-
gurança Pública (SSP), irá 
participar de uma reunião, 
nesta terça-feira, 24/11, 
com representantes da Se-
cretaria Nacional de Segu-
rança Pública (Senasp) do 
Ministério da Justiça e do 
Governo do Distrito Fede-
ral para discutir a implan-
tação de ações integra-
das na área da segurança 
pública na região do en-
torno do DF. Também 
estará entre os assuntos 
tratados, a criação de um 
comando especializado 
da Polícia Militar que irá 
visar exclusivamente o 
policiamento ostensivo 
nas cidades que estão no 
entorno de Brasília.

Segundo o titular da 
SSPGO, secretário Rodney 
Miranda, mesmo diante de 

quedas importantes nos 
indicadores de criminali-
dade na região, a inten-
ção do Governo de Goiás 
é diminuir as ocorrências 
para patamares mínimos. A 
intenção é alinhar e imple-
mentar novas estratégias 
para atuação das forças 
de segurança, que prevê 
trabalho integrado entre 
policiais de GO, do DF e da 

União. Irão participar da 
reunião o secretário Na-
cional de Segurança Pú-
blica, coronel Carlos Paim, 
o secretário de Segurança 
Pública de Goiás, Rod-
ney Miranda, o secretário 
de Segurança Pública do 
Distrito Federal, Anderson 
Torres, bem como toda cú-
pula de segurança pública 
de Goiás e do DF. 

Queda na 
criminalidade

De acordo com os dados 
do Observatório de Segu-
rança Pública, os registros 
de crimes violentos na re-
gião têm tido quedas con-
secutivas com a política de 
atenção para às cidades do 
entorno adotada pela atu-
al administração do Gover-
no de Goiás. Durante todo 
ano de 2019 os registros 
fecharam com redução 
expressiva. A mesma ten-
dência de diminuição está 
sendo observada em 2020. 
De janeiro a setembro des-
te ano, quando comparado 
com igual período do ano 
passado, os registros de 
homicídio caíram 21,33%, 
latrocínio diminuiu 25%, 
roubo a transeuntes redu-
ziu 23,85%, roubo de veí-

culos apresentou queda 
de 35,82%, roubo em co-
mércio abaixou 20,39% e 
roubo em residência caiu 
35,66%. Nesse período 
não teve registro de roubo 
de carga, nem de roubo a 
instituição financeira.  

Investimentos na 
segurança pública

Os investimentos em 
segurança pública na re-
gião do entorno do DF tem 
sido feito pelo Governo 
de Goiás desde o início da 
atual gestão. Por determi-
nação do governador Ro-
naldo Caiado, as cidades 
do entorno estão receben-
do total atenção das forças 
policiais. Prova disso são 
as entregas realizadas des-
de 2019, como exemplo: 
R$ 3,6 milhões em equi-

pamentos para a Polícia 
Militar, em Águas Lindas; 
destinadas 40 espingardas 
Gauge calibre 12 e 704 
algemas para as delega-
cias de polícia da região; 
realização de curso de ha-
bilitação em armas longas 
para 80 policiais civis de 
Luziânia e Águas Lindas; 
inauguração da obra de 
reforma e ampliação do 
5º Batalhão do Corpo de 
Bombeiros de Luziânia e 
entrega de duas viaturas 
operacionais e um drone 
para a corporação; inaugu-
ração da obra de reforma 
e ampliação do Instituto 
Médico Legal (IML) de Lu-
ziânia (que há anos estava 
paralisada); inauguração 
da Unidade Prisional Espe-
cial de Planaltina de Goiás 
e da Unidade Prisional Es-
pecial de Águas Lindas. 
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CRÉDITO
PARA IMÓVEL  

URBANO E RURAL

Capital de giro sem consultar 
SERASA e SPC

Comprar, reformar, construir e 
quitação de imóvel

        cRÉdiTo         PaRcEla
R$ 70.000,00  R$ 514,78
R$ 90.000,00  R$ 661,87
R$ 130.000,00  R$ 953,03
R$ 220.000,00  R$ 1.617,89
R$ 500.000,00  R$ 2.436,00 

062  3645-0600
062  99110-0606
062  99399-6590

carros

uNo WaY  1 .0 BRANCO 
2014 COMPLeTO 4 POR-
TAS ÚNICO dONO ACeITO 
TROCA e FINANCIO WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

adquira o seu carro Novo ou 
semi Novo com parcelas que cabem 
no seu bolso. Faça uma simulação sem 
compromisso, Créditos com parcelas a 
partir de 309,38 R$. Crédito Para Novo  
25.732,39. entrada + Parcelas de 422,26. 
Crédito para Semi Novo 20.138,40 R$. 
entrada 529,00 + Parcelas de 327,60 R$. 
Ligue e agende uma visita ! WhatsApp 
: (062) 98108-1508. Consultora de 
Vendas: evanilde Fernades 

sistema de coNsórcio -  
ÔNix 2015   - entrada + Presta-
ção de 518,00. Consultor de ven-
das : Marcos Vieira. WhatsApp : 
(062) 99128-6147

gol g6 4 PORTAS BRANCO 2014 
C/ AR+dH ÚNICO dONO ACeITO 
TROCAS e FINANCIO WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

Jac t6 VeRMeLHA 2014 GARAN-
TIA de FÁBRICA ÚNICO dONO 2.0 
FLeX WHATSAPP:(62)9-8438-7649

NeW civic lxs PReTO 2008 AU-
TOMÁTICO PNeUS NOVOS ACeI-
TO TROCA e FINANCIO WHAT-
SAPP: (62)9-8438-7649

crédito para semi Novo 
19.019,60 R$. entrada : 499,58 
+ Parcelas de 309,38 Mensais. 
Ligue e agende a sua visita ou 
faça uma simulação sem com-
promisso pelo WhatsApp. Mais 
Informações : Tell/What : (062) 
98550-9156. Consultora de Ven-
das: Ana Paula Pimentel.

crédito para Novos 40.390,00 

R$. entrada + parcelas 592,83 R$. 

Ligue e agende sua visita & Realize 

seu sonho! Telefone ou WhatsApp 

: (062) 99259-4025 Consultora de 

Vendas: Valéria Rocha.

strada cs 1.4 PRATA 2010 COM-
PLeTA ACeITO TROCA e FINANCIO 
WHATSAPP:(62)9-8438-7649

dodge ram 2500 PRATA 
2008 CABINe dUPLA ACeITO 
TROCA e FINANCIO WHATSAPP:  
(62)9-8438-7649

peugeot 206 VeRMeLHO 
2003 COMPLeTO 2 POR-
TAS 1.0 SOLeIL R$8.800,00 
WHATSAPP:(62)9-8438-7649

motos

credito para moto biZ.  
(062) 99259-4025. 

credito para motos cg 
160 titaN ex 11.188,00 R$. en-
trada 352,99 + parcelas de 241,11 
mensais. Não perca mais tempo 
e adquira sua moto através 
do consórcio cical!! Mais infor-
mações: Tel/Whatssap : ( 062 ) 
985509156. Consultora de ven-
das: Ana Paula Pimentel.

auto ceNtro Hb e acess 
órios, com aulas teóricas e 
práticas. endereço: RUA TV10 
Qd 6 LT 1 ST TROPICAL VeRde 
PRÓXIMO AO POSTO COM-
BUSTIVeL PQ INd. JOAO BRAZ. 
Maiores informações Fone: (62) 
3573-4674/9375-5216/8415- 1031



8 terça-feira, 24 de NOVeMBRO de 2020esporte

desfalcado

M
an

u 
Fe

rn
an

de
z/

Po
ol

PSG conta com gols de Neymar 
e Mbappe na Liga dos Campeões

K ylian Mbappe e 
Neymar precisa-
rão reencontrar 

o caminho do gol ama-
nhã (24) quando o Pa-
ris Saint-Germain (PSG) 
enfrentar o RB Leipzig 
pelo Grupo H da Liga 

dos Campeões. Os dois 
atacantes acabaram 
de voltar a jogar após 
se recuperarem de le-
sões, mas Neymar não 
marcou nas últimas 
cinco partidas da Liga, 
enquanto Mbappe não 

balançou as redes nos 
últimos sete jogos da 
competição.

“Seremos afetados se 
Kylian Mbappe e Neymar 
não marcarem. Eles têm 
um grande impacto, são 
jogadores importantes 

e espero que consigam 
marcar amanhã”, disse o 
técnico Thomas Tuchel 
em entrevista coletiva 
nesta segunda-feira (23).

O alemão terá que 
lidar com os desfalques 
por lesões dos defenso-

res Thilo Kehrer e Juan 
Bernat, dos meio-cam-
pistas Marco Verratti e 
Julian Draxler e do ata-
cante Mauro Icardi. O za-
gueiro Presnel Kimpem-
be cumpre suspensão.

Naturalmente, o PSG 

terá de confiar no seu 
ataque contra a equipe 
que eliminou na semifi-
nal da última temporada.

“Nossa vontade de mar-
car terá de ser mais forte 
do que o medo de errar na 
defesa”, afirmou Tuchel.

em 3º lugar no 
Grupo H, time 
francês encara 
o RB Leipzig 
nesta terça
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